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Stefana rozumie, czym jest moc. Jego praca polega na ochronie Holandii przed 
potężną siłą Morza Północnego. Jako inżynier zatrudniony w największej 
zaporze przeciwpowodziowej w Holandii odpowiada za konserwację ogromnej 
zapory chroniącej nisko położone skupiska ludności przed powodzią. Ponieważ 
często pozostaje oddzielony od lądu i wisi nad niebezpiecznymi falami na łasce 
żywiołów, zasilanie z sieci nie jest rozwiązaniem podczas pracy Stefana.

Na szczęście może polegać na gamie XR DeWALT i korzystać z mocy 
bez ograniczeń i swobody bez kabla. Narzędzia Stefana są zasilane 
przez akumulator XR FLEXVOLT DeWALT, dzięki czemu korzysta 
on z gwarantowanej wydajności, gdziekolwiek pracuje. 

Niezależnie od tego, czy korzysta ze swojej akumulatorowej młotowiertarki  
SDS do wiercenia otworów pod kotwy w potężnych falochronach, czy konserwuje 
stalowe drzwi zapory kluczem udarowym, Stefan może poradzić sobie z każdym 
zadaniem, korzystając z tylko jednego akumulatora. Ponieważ DeWALT XR 
FLEXVOLT to jedyny akumulator na rynku, z funkcją zmiany napięcia z 18V na 54V.

Co oznacza, że po długiej pracy w terenie, Stefan śpi spokojnie, wiedząc, 
że zapora nie zawiedzie. Ani nie zawiodą go jego narzędzia.

STEFANA KORTELAND I…

MOŻEMY POLEGAĆ 
NA NARZĘDZIACH 
AKUMULATOROWYCH.”

“

MOCNE 
I NIEZAWODNE. 
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NOWOŚĆ

MŁOTOWIERTARKA SDS-MAX 54 
V XR FLEXVOLT 48 MM DCH733 
Akumulatorowa młotowiertarka SDS-Max 
o największej sile udaru na rynku. Silnik 
bezszczotkowy DeWALT 54 V i akumulator o wysokiej 
pojemności zapewniają aż 13,3 J energii udaru, 
co zapewnia możliwość wiercenia otworów o 
maksymalnej średnicy 48 mm w litym betonie.

Mimo wysokich osiągów, DCH733 cechuje  
wiodący w klasie poziom drgań, wynoszący  
jedynie 9,0 m/s2, dzięki rozwiązaniom Perform & 
Protect, takim jak uchwyt z aktywną kontrolą drgań 
oraz układ antyobrotowy, który wykrywa utratę 
panowania nad narzędziem i natychmiast reaguje 
odcięciem zasilania.

* Samo narzędzie DCH733N 

1350 - 2705 bpm 48 mm54 V 13,3 J 9,0 m/s2

UDERZENIA 
NA MINUTĘ

ŚREDNICA 
WIERCENIA

MOC

ENERGIA 
UDARU

WIBRACJE 
RĘKA/RAMIĘ

MOCNE I NIEZAWODNE®. 
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NOWOŚĆ

CZASAMI WIĘKSZY 
JEST LEPSZY

* Dostępne w październiku

AKUMULATOR 12 AH XR FLEXVOLT DCB548 
Zwiększ możliwości swoich narzędzi dzięki nowemu akumulatorowi 
XR FLEXVOLT o pojemności 12 Ah. DCB548 zapewnia najwyższy poziom 
wydajności i czasu pracy, a jego rozmiary są takie same, jak naszego 
akumulatora XR FLEXVOLT o pojemności 9 Ah. Zawiera również 
wbudowany wskaźnik naładowania z diodami LED, pozwalający na 
natychmiastowe sprawdzanie naładowania, i jest kompatybilny ze 
wszystkimi narzędziami i ładowarkami 18 V XR.
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NOWOŚĆ

DCS690X2*
Średnica tarczy 230 mm

Średnica otworu tarczy 22,2 mm

Maks. głębokość cięcia 83 mm

Obroty bez obciążenia 6600 obr./min

Masa 6,7 kg

PRZECINARKA DO STALI I 
BETONU 54 V XR FLEXVOLT 
DCS690 
Najnowsze uzupełnienie gamy XR FLEXVOLT  
i pierwsza na świecie przecinarka do stali i betonu  
54 V. Przecinarka DCS690 z silnikiem bezszczotkowym 
54 V  zapewnia doskonałą wydajność bez 
niedogodności związanych z oparami benzyny  
i uruchamianiem silnika spalinowego. 

Tarcza o średnicy 230 mm umożliwia głębokość 
cięcia 83 mm z regulowanym podwójnym układem 
doprowadzania wody do ograniczenia zapylenia. 
Szczelna obudowa akumulatora chroni przed 
przedostawaniem się pyłu i wody, a wskaźnik 
wysokiego obciążenia pomaga użytkownikowi ciąć z 
optymalną siłą. * Samo narzędzie DCS690N

DT40260
Średnica tarczy 230 mm

Średnica otworu tarczy 22,23 mm

Grubość segmentu 3 mm

Wysokość segmentu 12 mm

DIAMENTOWA  
TARCZA 
Przeznaczona do cięcia betonu pilarką  
DCS690 XR FLEXOLT. Konstrukcja tarczy umożliwia 
cięcie również innych materiałów budowlanych.
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

AKUMULATOROWA 
WYRZYNARKA 18 V XR 
DCS334
Nowa wyrzynarka 18 V XR ulepszona  
o silnik bezszczotkowy dla wydłużenia 
czasu pracy i zwiększenia osiągów. 
Kompatybilna z ponad 100 narzędziami 
gamy XR, posiada, poprawiony 
mechanizm wymiany brzeszczota bez 
użycia narzędzi zapewnia mocniejsze 
trzymanie brzeszczota i utrzymuje go 
lepiej pod kątem prostym

DCS334P2*
Maks. głębokość  
cięcia pod kątem (drewno)

135 mm

Maks. głębokość cięcia pod 
kątem (aluminium)

25 mm

Obroty bez obciążenia 3200 obr/min

Cięcie skośne 47°

* Dostępna również w wersji z uchwytem na korpusie DCS335. Samo narzędzie DCS334N

DCS577T2*
Średnica tarczy 190 mm

Maks. głębokość cięcia 90° 65 mm

Maks. głębokość cięcia 
pod kątem 45°

50 mm

Cięcie skośne 53°

Masa 5 kg

* Samo narzędzie DCS577N. ** Belka drewniana 200 x 50 mm.

DT40270-QZ DT40271-QZ

TARCZE O  
WYJĄTKOWEJ 
TRWAŁOŚCI
Otwór w kształcie rombu 
pozwala na wydajne 
wykorzystywanie tarczy  
z zastosowaniem wysokiego 
momentu obrotowego.

DT40270 DT40271
Średnica tarczy 190 mm 190 mm

Grubość tarczy 1 mm 1 mm

Grubość rzazu 1.55 mm 1.55 mm

Typ rzazu Cienki Cienki

Liczba zębów 24 36

Geometria zębów ATB+R ATB+R

Kąt nachylenia zębów 25° 25°

DO 170 CIĘĆ NA JEDNYM 
NAŁADOWANIU AKUMULATORA**

54 V XR FLEXVOLT  
WYSOKOOBROTOWA PILARKA 
TARCZOWA DCS577  
Idealna do pracy podczas pierwszego etapu 
budowy, zapewnia  wydajność zasilania 
sieciowego o wartości 2500 W, co oznacza 
wzrost o 900 W w stosunku do DCS575, a 
jednocześnie posiada wszystkie korzyści 
akumulatorowej gamy XR FLEXVOLT.
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IP54

IP54

WSPÓŁPRACUJE Z

WSPÓŁPRACUJE Z

Pomiar długości, powierzchni, 
objętości i wysokości. 

Dostępne również funkcje 
dodawania i odejmowania

 Duży kolorowy ekran zapewnia 
dobrą widoczność we wszystkich 

warunkach pracy

Wbudowany moduł Bluetooth® 
pozwala na przesyłanie danych 

do smartfonów i tabletów

DW099S DW03050 DW03101
Dokładność na 10 m +/- 2 mm +/- 1,5 mm +/- 1,5 mm

Zasięg 30 m 50 m 100 m

Klasa lasera 2 2 2

Liczba wiązek 1 1 1

Akumulator 2 baterie AAA - do 3000 pomiarów  
(2500 przy użyciu Bluetooth)

3 baterie AAA - do 3000 pomiarów  
(2500 przy użyciu Bluetooth)

3 baterie AAA - do 3000 pomiarów  
(2500 przy użyciu Bluetooth)

DCC018N
Źródło zasilania 12 V / 18 V / 230 V

Maksymalne ciśnienie 11 BAR

Jednostka miary BAR / kPA / PSI

Dwa wskaźniki Docelowe ciśnienie i aktualne ciśnienie. 
Jasne, wbudowane oświetlenie LED

Dokładność manometru +/- 0,15 BAR

Masa (akumulator 4,0 Ah) 3,0 kg

* Symbol słowny i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe będące własnością Bluetooth®, SIG, Inc., a DeWALT korzysta z nich na zasadzie licencji.

DALMIERZE  
LASEROWE DW03050 DW03101NOWOŚĆ

KOMPRESOR 18V XR 
DCC018
Nowe narzędzie w gamie XR - 
DCC018 to kompaktowy i wydajny 
kompresor 18 V do pompowania.
Jest trwały i łatwy w użytkowaniu, 
a dzięki wysokiemu ciśnieniu 
wylotowemu poradzi sobie nawet w 
trudnych zastosowaniach.

NOWOŚĆ
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SDS-MAX 
48 mm

NOWOŚĆ

1600 W

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

13,3 J 9,6 m/s2

N/A1600 W 13,3 J 9,7 m/s2 52 mm1700 W 19,4 J

MŁOTOWIERTARKA  
SDS-MAX, KLASY 8 KG 
D25733
Rozwiązania "Perform&Protect", w tym układ 
antyobrotowy, który wykrywa utratę panowania 
nad narzędziem i natychmiast odcina zasilanie. 

Uchwyt z Aktywną kontrolą wibracji zapewnia 
wiodący w klasie poziom drgań jedynie 9,6 m/s2, 
co minimalizuje zmęczenie operatora i poprawia 
czas pracy. Wysokie obroty podczas wiercenia 
pozwalają na uzyskanie maksymalnej średnicy 
wiercenia w litym betonie wynoszącej 48 mm.

MŁOTOWIERTARKA SDS-MAX, 52MM D25773
Nowa młotowierarka SDS-Max, klasy 10 kg oferuje doskonały 
stosunek osiągów do masy, a 19,4 J energii udaru pozwala 
na wiercenie otworów o średnicy do 52 mm w litym betonie. 
System antyrotacyjny Perform & Protect wykrywa utratę 
panowania nad narzędziem i natychmiast odcina zasilanie.

MŁOT WYBURZENIOWY SDS-MAX, KLASY 8 KG 
D25872 
Najnowszy młot wyburzeniowy DeWALT oferuje 13,3 J energii 
udaru w kompaktowej i ergonomicznej obudowie i poradzi 
sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami. Poziom wibracji 
na ramionach wynoszący 9,7 m/s2 ogranicza do minimum 
zmęczenie użytkownika i wydłuża czas rzeczywistej pracy.

MOC ENERGIA UDARU ŚREDNICA WIERCENIAWIBRACJE RĘKA/RAMIĘ
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SDS-Plus® 2 GRYZY

ADAPTER AIRLOCK™

Podłącza się bezpośrednio do 
systemu Airlock™ DeWALT, tworząc 
bezpieczne połączenie między 
wiertłem a odsysaczem pyłu.

MOCOWANIA
Dostępne mocowania SDS-Max® 
oraz SDS-Plus® dopasowane do 
często występujących rozmiarów 
prętów zbrojeniowych i kotew.

WIERTŁA SDS-PLUS®

WIERTŁA SDS-MAX®

PUSTY TRZPIEŃ
Odsysanie pyłu z wykorzystaniem 
podciśnienia oznacza mniejsze pylenie, 
mniejszy opór, szybsze wiercenie  
i zmniejszone oczyszczanie otworów. 

KARBIDOWE Z KRAWĘDZIAMI W KSZTAŁCIE Y
Do precyzyjnego ustawiania wierteł SDS-Max® o różnych 
średnicach, zapewniając dokładne uruchamianie i trwałość.

KARBIDOWE Z 2 KRAWĘDZIAMI
Do precyzyjnego ustawiania wierteł SDS-Plus® 
o różnych średnicach, zapewniając dokładne 
uruchamianie i trwałość.

ASORTYMENT  
WIERTEŁ SDS Z  

SYSTEMEM ODPYLANIA

WYKONANE W 
NIEMCZECH

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY 38 L, KLASA M DWV902M 
Odkurzacz współpracuje z systemem Airlock™, zapewnia szybkie, bezpieczne i łatwe  
usuwanie pyłu podczas prac w betonie i murze.  

DWV902M Nowatorski podwójny system czyszczenia filtra utrzymuje 
wydajność podczas wymagających prac budowlanych

Moc pobierana 1400 W

Maks. przepływ  
powietrza

4080 l/min Gwarantuje stałą moc ssania, nawet przy najdrobniejszym pyle 
cementowym i drewnianym

Pojemność 38 l Klasa M czystości przefiltrowanego powietrza spełniająca właściwe 
parametry określone przez UE

Poj. zbiornika na mokro i na sucho 18,4 l Filtr jest automatycznie oczyszczany co 30 sekund, co ogranicza  
jego zatykanie i zapewnia stały przepływ powietrza

Masa 15 kg

Wysokość 695 mm Wbudowane gniazdo zasilania pozwala na podłączanie 
elektronarzędzia w celu automatycznego włączania układu odsysania

Moc znamionowa 2200 W

WIERTŁA SDS Z 
SYSTEMEM ODPYLANIA
SZYBKIE, EFEKTYWNE I BEZPIECZNE  
WIERCENIE W BETONIE I MURZE

* Wskaźnik zużycia, TOUGHCORE™ i 2-stopniowa spirala nie są dostępne we wszystkich SKU, aby uzyskać szczegółowe dane, patrz lista dystrybutorów.

WSKAŹNIK ZUŻYCIA* 
Idealny do precyzyjnej 
instalacji kotew 
mechanicznych

TOUGHCORE™*

Stożkowy centralny 
rdzeń zwiększa 
stabilność i trwałość

2-STOPNIOWA SPIRALA* 
Skuteczne usuwanie resztek 
wspomaga szybkie wiercenie 

KOŃCÓWKA KARBIDOWA 
Lita końcówka z 2 krawędziami 
zapewnia szybkie i wydajne wiercenie

SDS-MAX®

NR KAT. Ø 
MM

DŁUGOŚĆ 
ROBOCZA 

MM

DŁUGOŚĆ 
CAŁKOWITA 

MM

DT60230-QZ 16 400 600

DT60231-QZ 18 400 600

DT60232-QZ 20 400 600

DT60233-QZ 24 400 600

DT60234-QZ 28 400 600

DT60235-QZ 32 400 600

SDS-PLUS®

NR KAT. Ø 
MM

DŁUGOŚĆ 
ROBOCZA 

MM

DŁUGOŚĆ 
CAŁKOWITA 

MM

DT60340-QZ 12 200 320

DT60341-QZ 14 250 370

DT60342-QZ 16 250 370

DT60343-QZ 18 250 370
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IP65

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

LODÓWKA 
TOUGHSYSTEM®  
DWST1-81333 
Nowa lodówka ToughSystem® 
DS404 o pojemności 25,5 l zapewnia 
chłodzenie przez pięć dni i posiada 
klasę szczelności IP65 gwarantującą 
wyjątkową odporność na zapylenie 
i wodę. Lodówka jest wyposażona 
w uchwyty na puszki i otwieracz do 
butelek. Kompatybilna z kuframi  
DeWALT ToughSystem®.

DWST1-81333
Wymiary 40,6 x 55 x 36,6 cm

Nośność 40 kg

Chłodzenie 5 dni

DWST1-80123 / DWST1-81055
Wymiary 55,4 x 34 x 30,7 cm

Nośność  
- 2 szuflady (DWST1-80123)

10 kg na szufladę

Nośność  
- 3 szuflady (DWST1-81055)

7 kg na szufladę

IP54IP54Nowe i wytrzymałe moduły do 
przechowywania ToughSystem® z 
dwiema lub trzema szufladami oferują 
dużą pojemność oraz odporną na 
wodę/pył konstrukcję umożliwiającą 
pracę w najtrudniejszych warunkach. 
Kompatybilne ze skrzyniami DeWALT 
ToughSystem®.
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DMUCHAWA 54 V XR FLEXVOLT DCM572
Szybkie usuwanie większej ilości zanieczyszczeń, do 400 CFM 
i prędkości 195 km/h. Wysoce wydajny silnik bezszczotkowy – 
zapewnia do 15 min. pracy (3,0 Ah).

NOWOŚĆ

PILARKA ŁAŃCUCHOWA  
54 V XR FLEXVOLT DCM575
Wysoce wydajna pilarka łańcuchowa z 
silnikiem bezszczotkowym zapewnia do 65 
cięć na jednym naładowaniu akumulatora*. 

Dzięki prowadnicy o długości 40 cm i 
łańcuchowi Oregon pilarka zapewnia 
najwyższy poziom wydajności. 
Beznarzędziowe napinanie/wymiana 
łańcucha oraz automatyczne smarowanie 
zapewniają łatwe i niezawodne użytkowanie.

DCM575
Czas pracy Do 65 cięć 6 x 6 (akumulator 3,0 Ah)

Prędkość łańcucha 15 m/s

Bezpieczeństwo Zatrzymuje się w czasie  
poniżej 1 sekundy

Wymiana 
łańcucha

Beznarzędziowe mocowanie  
prowadnicy i napinanie łańcucha

Konserwacja Automatyczne smarowanie

PODKASZARKA DO 
TRAWY I KRZEWÓW 54 V 
XR FLEXVOLT DCM571
Szybkie koszenie i przycinanie – 
średnica cięcia 38 cm zapewnia 
szybkie wykonanie pracy. Wysoce 
wydajny silnik bezszczotkowy  
w metalowej obudowie 
zapewnia dłuższy czas 
pracy, dłuższą żywotność, 
większą trwałość i 
wydajność.

Dołączone 
potrójne ostrze 
o długości 25 
cm do pracy z 
krzewami oraz 
adapter.

*Cięcie drewna po obróbce 6 x 6 cali / 15 x 15 cm  
z użyciem akumulatora 3,0 Ah.
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Twój sprzedawca DeWALT:

Pierwszy poznaj nowości oraz oferty specjalne marki DeWALT. Zarejestruj się na MyDeWALT 
by otrzymywać oferty drogą mailową. Wystarczy wejść na www.DeWALT.pl/MyDeWALT

▲	ABy POZNAĆ DANe DOTyCZĄCe POZIOMÓW HAŁASU  
I WIBRACJI ODWIeDŹ WWW.DeWALT.PL/SAFeTy

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
Tel.: 22 46 42 700, Faks: 22 46 42 701
e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com
www.facebook.com/DeWALTPoland

Schemat kolorów żółtego i czarnego jest zastrzeżonym znakiem handlowym 
wykorzystywanym przez DeWALT Profesjonalne Elektronarzędzia i Akcesoria. 
DeWALT rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Ulotka ma charakter informacyjny i nie jest 
ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podjęto wszelkie 
działania by zapewnić prawidłowość informacji, a ewentualne błędy lub 
niejasności zostają wyłączone z zakresu odpowiedzialności. 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA

PLATFORMA
 18V XR


